Gemensam målbild omkring ”God ordning på stán” i Visby sommaren 2014
Vid ett möte den 3 juni 2014 tillsammans med Regionen, Polisen, Länsstyrelsen, representanter från turistnäringen,
Krögarföreningen, Visby Centrum AB och flera andra aktörer aktiva i Visby sommartid fördes ett samtal för att
definiera en gemensam målbild omkring god ordning på stán, förankra en gemensam syn på områdena och notera
några orosmoln respektive aktiviteter med syfte att problemen ska minska eller upphöra.
Den ”allmänt höga berusningsnivån”, som ibland har karaktäriserat Visby, anses vara ett viktigt område att arbeta
med. En gemensam syn på problemen skapar förutsättningar för riktade åtgärder med mål att sänka den allmänna
berusningsnivån. Det finns en tydlig ambition hos alla parter – där var och en bidrar med det den har möjlighet att
göra - för att skapa god ordning, trivsel och trygghet i sommarnattens Visby.
Verksamheter av olika slag kraftsamlar inför sommaren. Polisens sommargrupp, tillsynsverksamheten,
ungdomsgårdarnas utbud, socialtjänstens ungdomsgrupp och arbetet med sommarjobb för gotländska tonåringar
är bara några exempel på sådant.
Område
 Ungdomar

Aktvitet/notering
 Ungdomsjobb erbjuds under sommaren åt 212 gotländska tonåringar, 13 – 18 år.
 Ungdomsgården ”Lagret”, målgrupp 13 – 18 år, på Solbergaskolan öppen dagligen
vecka 26 - 32 samt fältfritidsledare arbetar aktivt ute bland ungdomar på stán.
 Fenix ungdomens hus öppen under sommaren, målgrupp 16 – 25 år.
 Socialtjänstens ungdomsgrupp tjänstgör dagtid må-fr för olika former av
stödsamtal samt främst fältverksamhet kväll/natt fre-lö kl 18 – 01.
 Inför skolavslutning, midsommar, Stångaspelen och Kubb-VM gör Polisen
tillsammans med Socialtjänstens ungdomsgrupp särskild planering.
 Särskilda insatser omkring attityder till nätdroger har under vintern/våren mot
ungdomar.

 Berusningsnivå

 Alkoholförtäringsförbudet på offentlig plats i Visby utgör ett stöd för polisens
arbete med direktförverkande av alkohol i stán samt i arbetet med ungdomar
genom ”Kronobergsmodellen”.
 Budskapet ”Varannan vatten” via monitorerna på Destination Gotland och viss
annonsering i sommartidningar.
 ”Serveringskollen” på krogarna för att minska på överservering.
 Taxirörelsen kontaktas omkring temat ”drick inte i min bil”.
 Viktigt med vaksamhet omkring unga berusade och deras utsatthet!
 Åtkomlighet för tillnyktringsverksamhet för de som behöver omhändertas.
 Kyrkans tält kommer för andra sommaren i rad att stå utanför Öster port – en
plats för vattendrickning, samtal och kort återhämtning. Öppet varje natt under
perioden 26 juni – 10 aug.

 Tillsyn av
restaurangerna

 Nya öppettider till kl 03 under v 24 – 33 – kommer att följas upp av två forskare
knutna till CAN och Stockholms Universitet. Under sommaren kommer även tillsyn
beträffande de särskilda villkoren för tillstånden att ske. Fyra stycken ”sommarinspektörer” kommer att jobba v 27 – 32.
 Tillsynen under sommaren från Region, Polis och Länsstyrelse sker i samverkan.
Prioriterar berusningsnivån, rökning på uteserveringar, att alkoholfria alternativ
annat än vatten finns samt matutbud. Önskemål från näringen att ”ekonomitillsyn
och kontroll av kassaregister” görs dagtid.
 Kurstillfällen i ”Ansvarsfull alkoholservering” den 11 – 12 juni samt ”avrostningsträff” 24 juni. Näringen framförde även ett önskemål om grundutbildning v 26.
Stärka upp arbetet omkring överservering och höga berusningsnivåer genom
konceptet ”Ansvarsfull alkoholservering” och ”Serveringskollen”.
 Polisen har under våren utvecklat samarbetet med restaurangernas ordningsvakter omkring berusningsnivån, samsyn omkring hög berusningsnivå, misstänkt
förekomst av droger och steroider och möts nu mer kontinuerligt.

 Narkotikasituationen

 Polisen markerar stor oro omkring nätdroger som Spice som blivit en utpräglad
ungdomsdrog.
 Verksamheter behöver vara uppmärksamma på sommarens ”partydroger” och det
kommer att göras en uppföljning av fjolårets ”drogrester i avloppsvatten”.
 Polisen deltar med narkotikautbildning inom grundutbildning i ”Ansvarsfull
alkoholservering” 11-12 juni samt 24 juni.

 Situationen kring
hamnen

 Under Almedalsveckan förväntas extrem belastning på hamnområdet och ett stort
tryck på bokningsläget för gästhamnen.
 Hamnkontoret har kontinuerlig kontakt med arrendatorn omkring tydliga rutiner
med gästerna om ordningen hamnen och konsekvenser om man ”inte sköter sig”.
Många gästhamnar i Sverige följer Visbys exempel. Utbildning gällande hamnens
säkerhet, trygghet och ordning under planering för ny personal vid gästhamnen.
 Inget klagomål på höga ljudnivåer från boende i gästhamnen under 2013 utan
klagomål har inkommit från boende i båtar igästhamnen på höga ljudnivåer från
närliggande nöjesverksamheter.
 Stor trängsel förväntas vissa kvällar i inre hamnen i samband med trafiken för
Gotlandsbåten AB.
 Genomgång av brandskyddsåtgärder är under kontroll.
 Det har genomförts tydlig markering omkring bad- och dykförbud i hamnen.
 Kustbevakningen är aktiva med att göra nykterhetskontroller ombord på båtar.

 För hög ljudnivå






 Glaskross, skadegörelse
och nedskräpning

 Arbetar enligt principen om snabb åtgärd vid upptäckt. Nya lättflyttade sopkärl och
nya soptömningsrutiner med större kapacitet.
 Städning påbörjas kl 05 och pågår som längst till 20. Helgstädning både lö+sö under v
26-32. Under Almedalsveckan så intensifieras städningen. Renhållningen upplever att
situationen v 29 och v 32 förbättrats avsevärt senaste åren!

 Brandskydd

 Ett antal krogars uteplatser har inspekterats och åtgärder vidtas. Tillsyn genomförs
kontinuerligt enligt plan och man tittar noga på nödutgångar och personantal.
 Kontinuerlig riskanalys omkring ”stora” arrangemang är rutin.
 Markerar behovet av god sophantering och dessa tas bort för att minimera
brandrisken.

 Tillgänglighet

 Markerades förbudet att använda ”trottoarpratare”, reklamskyltar på trottoaren
utanför butiker eller restauranger utan tillstånd för detta. Dessa minskar tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade.

MHN:s riktvärden beträffande ljudnivåer och tider ska hållas.
Vitesbeloppet för näringsverksamhet numera upp till 200.000:-.
MHN upplever gott samarbete omkring krögarnas egenkontroll av ljudnivåer.
Klagomål på nöjesverksamheter ska anmälas till regionens enhet för miljö och
hälsoskydd.
 Boende i innerstaden framför bekymmer från privatuthyrda bostäder, klagomål på
boende ska - när olägenhet uppstår - anmälas till polisen. Återkommande
störningar ska även rapporteras till enhet för miljö och hälsoskydd.

Mötet avslutades i enigt med en tydlig gemensam ansats omkring god ordning!
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